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Het is weer Oktober, het is weer 
herfst. We zijn eindelijk allemaal 
terug op campus en allemaal 
met een verkoudheid van jewel-
ste. Gelukkig is er tijdens het 
gesnotter door wel tijd om de 
lang gemiste groei weer te ver-
slinden. Met een nieuwe redac-
tie en veel enthousiasme is de 
groei weer helemaal terug om 
elke maand onze vele lezers een 
goed halfuur aan ontspanning te 
bezorgen.  
 
Nu onze campus weer volgelo-
pen is met nieuwe gezichten en 
we eindelijk elkaar opnieuw 
kunnen zien zonder door een 
mondmasker te hoeven kijken, 
is de tijd er weer om nieuwe 
mensen te leren kennen en nieu-
we vriendschappen te smeden.  
 
Veel succes in het nieuwe jaar! 
Vele groe(i)tjes, veel leesplezier 
en tot volgende maand! 
Jullie groeiredacteurs 
Louis Morobé en Antonia  
Dewettinck 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie Oktober 2021 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2021 – 2022, jaargang 77. 

Dit is de Oktobergroei, 

geprint op 350 exemplaren                   

Groeiredacteurs: 

Louis Morobé & Antonia Dewettinck 
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Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Iedere maandag 
Lopen rond de wa-

tersportbaan 
GUSB 

Wordt meege-
deeld door 
sportteam 

VLK op Face-
book  

Iedere maandag Fakbar De koe 8u00 

1-3 oktober 1ste Bach Weekend ‘t Witgoor 18u30 

4 oktober 
Peter– en meter-

avond 
Feestzaal 20u00 

5 oktober Openingscantus Paviljoen 19u30 

11 oktober Schachtenverkoop Paviljoen Zie Facebook 

13 oktober CV-training 
Campus coupure 

E2 
19u30 

20 oktober Beiaardcantus Sint-Baafsplein 16:30 

21 oktober Schachtenconvent Paviljoen Zie Facebook 

25 oktober 
Startbaanenquete 

ienet 
Oehoe 19:00 

27 –28 oktober 
24 urenloop Leu-

ven 
Leuven Zie Facebook 

28 oktober Paviljoenfuif Paviljoen 22u00 

Kalender  



 3 

 

 



 4 

 

 

De praeses blikt vooruit 
Praeses 

Beste Boerekotter, 
 
Hopelijk heb je de afgelopen weken al een beetje kunnen ge-
nieten van je nieuw verworven vrijheid. Met de VLK hebben 
we alleszins ons best gedaan om genoeg mogelijkheden te 
voorzien. Op sportief vlak kon je terug eens 5 km gaan lopen 
rond de watersportbaan. Met de hulp van sport waren de lo-
pers weer in grote getallen aanwezig. Maar natuurlijk waren er 
ook voor de niet-sportievelingen genoeg evenementen! 
Zo kon je het nieuwe schooljaar reeds goed inzetten met onze 
openingsfakbar waar niet één maar twee gratis vaten werden 
gesmeten. Eenmaal iedereen zijn glazen boterham op had, 
werd er dan ook weer geweldig gedanst op de mooie deuntjes 
geleverd door Sfeerbeheer. 
 
De fakbar gemist in de eerste week? Geen probleem, dinsdag kon je aanschuiven aan 
één van onze gezellige tafeltjes in de Agora voor onze streekbierenavond. Hier kon je 
verschillende lokale biertjes vinden en zelfs eentje die gebrouwen werd door een ex-
VLK’er (later meer hierover).  
 
Op donderdag was het dan weer tijd voor onze openingsfuif. Op het moment van 
schrijven moet deze nog plaatsvinden, maar ik ga ervan uit dat ook hier weer gedanst 
werd tot de voeten ervan pijn deden. Want zeg nu zelf, pintjes aan anderhalve euro, 
goeie beats en pas verworven vrijheid, welke combinatie kan er beter leiden tot een 
enorme knaldrang? 
 
Vrijdag werd er dan weer vertrokken op eerstebachweekend. Dit weekend zat zoals 
normaal weer vliegensvlug vol met nieuwsgierige eerstejaars die op zoek waren naar 
nieuwe vrienden, een nieuw lief of gewoon een leuke tijd. Met de hulp van onze PR-
interns twijfel ik er niet aan dat hun weekend geslaagd was, wat ook de intentie mag 
geweest zijn. 
 
Voor ik het vergeet moet ik misschien ook nog wat reclame maken voor komende 
evenementen. Zo kan je op dinsdag 5/10 terecht op onze enige echte openingscantus. 
Verwelkom de nieuwe eerstejaars en kom tonen welke mooie zangstem je door coro-
na verworven hebt! Daarnaast kunnen de eerste- en tweedejaars op maandag 4/10 te-
recht op de peter- en meteravond. Voor de eerstejaars valt er hier veel te rapen: extra 
kennis, nieuwe plekken in Gent, wist-je-datjes of gewoon een nieuwe vriend. Voor de 
tweedejaars valt er vooral wat plezier te rapen en natuurlijk ook de wetenschap dat je 
weer wat goeie karma verdiend hebt.  
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Als laatste wil ik toch nog even zeggen dat ik het als praeses geweldig vond om een 
groot deel van jullie terug te zien afgelopen week. Voor diegene die nog niet afgeko-
men zijn, please kom eens af. We hebben jullie gemist, echt waar! Voor diegene die 
wel al afgekomen zijn, kom gerust nog terug. De eerste week was nog maar het begin 
van een episch jaar!  
 
Voila, bij deze heb ik weer een beetje een overzichtje gemaakt van de afgelopen en 
komende weken. Hopelijk tot op één van de volgende activiteiten! 
Hou jullie goed en vergeet niet om af en toe eens te lachen. 
 
Groetjes, 
Ward 
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Dante’s Inferno 

Vice 
 

Groei heeft mij onlangs gevraagd om een hyperactueel artikel te schrijven over recen-
te gebeurtenissen. Daarom presenteer ik jullie vandaag een artikel over een boek uit 
de 14de eeuw: Dante’s Inferno.  

Danté’s Inferno gaat over de 9 kringen van de hel en aangezien de universiteit een hel 
op zich is, leek het mij perfect toepasselijk om de parallel door te trekken.* 

Limbo 

Limbo is de thuis voor de deugdzame ongelovigen. Hier verblijven alle brave studen-
ten die niets misdoen, maar niet ingeschreven zijn in de VLK. Voor zover het de hel 
betreft is hun leven niet slecht, maar de fuiven zijn maar duur en de cantussen zijn 
afwezig.  

Lust 

Dit is de kring voor alle scheefpoepers van de Coupure. In het boek worden ze ge-
kweld door een niet-aflatende storm, maar in Gent zijn SOA’s meer voor de hand lig-
gend.  

Gluttony 

De derde cirkel van de hel is voorbehouden aan de veelvraten. Dit zijn de egoïstische 
studenten die op donderdag veel te vroeg klaar zijn met hun les en ervoor zorgen dat 
de spaghetti al lang op is tegen half 1. Jullie straf is vliegend schijt en voor de rest van 
jullie leven zal er nooit meer Parmezaanse kaas zijn voor op jullie pasta.  

Greed 

De 4de cirkel van de hel is voorbehouden voor de hebzuchtigen. Zij zijn degene die al-
tijd om samenvattingen vragen maar er zelf nooit uitdelen. Jullie straf zal zijn om je 
Tuyaux kwijt te raken een dag voor het begin van de examenperiode. 

Wreedheid 

In the swampy, stinking waters of the river Styx – the Fifth Circle – the active-
ly wrathful fight each other viciously on the surface of the slime, while the sullen (the 
passively wrathful) lie beneath the water, withdrawn, "into a black sulkiness which 
can find no joy in God or man or the universe". ~Maak hier zelf maar iets van 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wrath
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Ketterij 

De zesde cirkel van de hel is voorbehouden voor de ketters. Dit zijn alle studenten die 
geen bio-ingenieur studeren omdat het de beste richting van Gent is. Nee, dit zijn de 
studenten die hier zitten omdat ze niet door het ingangsexamen geneeskunde geraak-
ten en iets moesten studeren tot ze nog eens mogen proberen. Voor hen is geen straf 
voorzien, de studie geneeskunde is al een straf genoeg.  

Gewelddadigen 

Deze ring is de plaats waar alle vervelend zatte mensen hun eeuwigheid zullen door-
brengen. Degene die per se willen vechten als ze gedronken hebben of die zich van de 
goeie raad van hun vrienden niets meer aantrekken. Zij zullen voor de rest van hun 
dagen vruchteloos moeten proberen om een zat persoon thuis te krijgen.  

Fraude 

De achtste cirkel van de hel is voorbehouden voor alle frauduleuze studenten aan on-
ze campus. Hier bevinden de dieven, verleiders/verleidsters en hypocrieten zich. Hun 
eeuwigheid zal zich afspelen in een overvolle aula waar ze elk om de beurt aangeduid 
worden door de prof om een vraag te beantwoorden waar ze het antwoord niet op we-
ten.  

Verraad 

De laatste cirkel van de hel is waar verraders hun dagen zullen slijten. Hier bevinden 
zich alle verschrikkelijke, degoutante en eerloze studenten die het wagen om bewust 
valse informatie of samenvattingen te verspreiden. Deze plek is ook voorbehouden 
aan hen die weigeren om nota’s te delen maar er wel achter durven vragen. Een prak-
tijk zo verschrikkelijk dat ik er enkel nog maar over heb horen roddelen in de diepe 
krochten van Ugent Confessions. Voor hen is de zwaarste straf der straffen voorzien: 
voor de eeuwigheid zullen zij met een barstende kater om 8h ’s morgens door de gie-
tende regen naar een practicum van Chemie 1 moeten fietsen op de Sterre. Iets wat je 
je ergste vijand niet toewenst.  

Kusjes Wannes 

 

*Idee volledig en schaamteloos gestolen van ‘overly sarcastic productions’ 
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Marble League  
Cursus 
 
Ook in een zwart gat gevallen na de Olympische Spelen deze zomer? Dan hebben wij 
het perfecte alternatief: de Marble League aka de Olympische Spelen voor knikkers!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We horen velen onder jullie al denken: "Pfff knikkers, daar ben ik nu wel echt te oud 
voor geworden". Wel, wij gaan jullie het tegendeel bewijzen.  
 
Het idee kwam van de Nederlandse broers Jelle en Dion Bakker die het YouTube-
kanaal "Jelle´s Marble Runs" startten. Ze bedachten het concept waarin knikkers be-
schouwd worden als atleten en het in verschillende disciplines tegen elkaar opnemen. 
Het kanaal werd vooral in de lockdown enorm populair en heeft ondertussen 1,35 mil-
joen abonnees en meer dan 136 miljoen views.  
 
In de MarbleLeague strijden 16 teams van knikkers voor de winst, elk met hun eigen 
teamnaam, kleur, logo, coach, sterktes en zwaktes, aanmoedigingskreet, in-
stagrampagina en fanbase. Enkele voorbeelden van teams zijn O´Rangers, Savage 
Speeders, Snowballs en onze persoonlijke favoriet Raspberry Racers. Elke discipline is 
gebaseerd op een bepaalde sport en hoe beter een team presteert, hoe meer punten ze 
krijgen. Het team dat op het einde van alle disciplines bovenaan het klassement staat, 
mag zich één jaar lang ´Marble League Champion´ noemen. Om de beleving nog be-
ter te maken is er Greg Woods die bij alle disciplines commentaar geeft waardoor je 
precies naar een echt sportevenement zit te kijken.  
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Lijkt het je allemaal maar een beetje saai? No worries want er komt ook drama aan te 
pas: teams die "beef" hebben met elkaar, streakers die op het veld komen, rellen bij 
het publiek op de tribunes, teams die gediskwalificeerd worden... Ook de broers Bak-
ker zelf zijn niet gespaard gebleven van een portie drama. Oorspronkelijk had de 
Marble League een andere naam, namelijk MarbleLympics. Dit leek echter te sterk op 
de officiële ‘Olympics’ waardoor ze omwille van copyrights de naam hebben moeten 
wijzigen. 
 
Naast de Marble League zijn er ook andere toernooien te vinden op het YouTube-
kanaal van de broers. Zo is er bijvoorbeeld de Marbula One, geïnspireerd door de For-
mule 1. Hierin strijden verschillende teams van knikkers op een racecircuit, met op 
zaterdag de kwalificaties en op zondag de effectieve race.  
 
Nu je helemaal mee bent, rest er jou nog één ding: kies je favoriete team en ga volle-
dig op in de wereld van Jelle´s Marble Runs 
 
Ciakes Byekes xx 
Cursus 
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Bucketlist voor eerstejaars   

PR-intern 
 
Beste eerstejaars  
Aangezien het jullie eerste jaar in Gent is, hebben wij een bucketlist voorzien met din-
gen die je zeker wel en niet moet doen tijdens het academiejaar. Check zoveel moge-
lijk dingen af om de beste boerekotervaring te hebben, enjoy xoxo 
 
 

DO 
 
1. Een julientje eten in de Gouden saté of in de Stefano’s. Als je niet weet wat het 

is, gewoon bestellen, je gaat het mega lekker vinden 
2. De koe afsluiten 
3. Altijd met fietslichtjes rijden (voorbeeldig en veilig)  
4. Bierbowlen 
5. Kanovaren op de Gentse wateren 
6. Een cantus meedoen  
7. Plantenstekje uitwisselen in de stekjeskast  
8. Rechtstreeks van de ovp naar de les gaan en dan een dutje doen op de achterste 

rij voor de les begint 
9. Pipi doen in de binnentuin 
10. Zeggen: “ik drink NOOIT meer”  
11. Kroketje aaien (dat is onze campuskat) 
12. Altijd in een/eigen bedje slapen 
13. Altijd checken of je fiets de volgende ochtend wel op je kot staat 
14. Gratis naar je kot gebracht worden door de politie (Hoe doe je dat? Eerst stuiken 

in een tramspoor, daarna de politie tegenkomen en sukkelen om je fiets uit de 
tramsporen te halen. Zo gaan ze medelijden hebben en zowel jou als je fiets in 
de combi steken en naar huis voeren.) 

15. Groeiartikel schrijven/ lezen 
16. In de pauze weggaan in een les 
17. Babbeltje slaan in de aula met random mensen 
18. Gaan lopen rond de watersportbaan (elke maandag om 19:30!)  
19. Iemand van hetzelfde geslacht muilen 
20. Planten drogen met de boeken van wiskunde 
21. MEEGAAN OP EERSTE BACH WEEKEND & naar de peter- en meteravond ko-

men!  
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DON’T 
 
1. Op de omgekeerde kano gaan zitten die aan de Koe ligt, want dan val je achter-

over en rol je in de coupure  
2. Bier op wijn is venijn 
3. Vallen door de tramsporen (tenzij je naar huis wilt gevoerd worden, zie puntje 

14 bij do’s )  
4. Kotsen in een lavabo, da’s echt verschrikkelijk om op te kuisen 
5. Verliezen met 0-11 tegen oudere jaar met het kickeren (wat er dan gebeurt, zal je 

zelf wel ondervinden)  
6. In een koffer/verdeeldoos plassen 
7. Zonder remmen de berg afgaan 
8. Naar de Vagant of de Coulissen gaan want het stinkt daar   
9. Voor een andere club supporteren dan Club Brugge in de Koe 
10. Pinten op de kickertafel zetten 
11. De oven laten aanstaan 
12. Kookpot in de microgolf steken om je eten op te warmen, dat geeft vonken 
13. In prof. dr. ir. Jan Baetens zijn ogen kijken 
14. Te laat komen in de Ledeganck en een stoel zonder tafel hebben of op de trap 

moeten zitten 
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Magnifieke mythbusters  
Cultuur 
 
Elke maand gaan wij voor jullie, onze geliefde boerekotters, op zoek naar de waarheid 
en ontkrachten we verschillende stellingen die de ronde doen. Zoals Elvis Presley 
himself ooit zei: “De waarheid is als de zon. Je kunt haar even tegenhouden, maar ze 
gaat niet weg.” Vandaag is het weer de dag dat jullie cultureel niveau een trapje hoger 
gaat. Geniet, wees verbaasd en leer bij! 
 

Politici spreken altijd de waarheid! 

Er zijn waarschijnlijk weinig mensen die hierin geloven. Voor de twijfelaars onder jul-
lie toch deze – uiteraard onvolledige – lijst:  

•‘Read my lips: no new taxes’ (Bush senior die, zodra hij aan de macht kwam, de be-
lastingen verhoogde) 
•‘I did not have sexual relations with that woman’ (Bill Clinton over Monica Le-
winsky) 
•‘Een federale regering met Vlaamse minderheid zullen we bestrijden van De Panne 
tot Opgrimbie’ (oud-premier Yves Leterme, die vervolgens een dergelijke regering 
vormde) 
•‘Een federale regering met Vlaamse minderheid is staatsgevaarlijk’ (oud-premier 
Herman Van Rompuy, die nadien precies een dergelijke regering leidde) 
•‘Ik zal vrede bewaren’ (Adolf Hitler tegen de Britse premier Chamberlain) 

•‘There are no American infidels in Baghdad. Never!’ (Mohammed Saeed al-Sahaf, 
ook comical Ali genoemd, terwijl de Amerikaanse tanks de Iraakse hoofdstad bin-
nentraden) 
•‘Ik lijd aan een ongeneeslijke vorm van kanker’ (kerngezond Nederlands Groen-
Links Kamerlid Tara Singh Varma) 

•‘Nederland is het veiligste land ter wereld’ (Nederlands PvdA-senator Marleen Barth 
in 2011, in werkelijkheid stond Nederland toen op plaats 27) 
•’10 procent van de Nederlanders overlijdt door euthanasie, vaak onvrijwillig. Bejaar-
den dragen er armbandjes met de tekst “Geen euthanasie alstublieft”’ (Amerikaanse 
presidentskandidaat Santorum met enkele verkeerde ideeën over Nederland) 
•‘In Denemarken ging de maximumsnelheid omhoog van 110 naar 130 kilometer per 
uur. Het aantal verkeersslachtoffers daalde spectaculair met 25 procent!’ (politicus 
Charlie Atroot in 2011; in werkelijkheid steeg het aantal doden in Denemarken met 38 
procent) 
•‘Et tu, Brutus?’ (Julius Caesar toen hij bij de senaat werd neergestoken. Als Caesar 
dat al gezegd zou hebben, zou hij dat eerder in het Grieks hebben gedaan. Volgens de 
meeste bronnen heeft hij echter niets gezegd en stierf hij in stilte) 
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Het heelal is zwart 

Dat lijkt wel zo en het heelal wordt altijd zo voorgesteld, maar eigenlijk klopt het niet. 
Je kijkt immers alleen maar naar de ruimte tussen de sterren in. Vergelijk het met een 
kamer waarin enkele kleine lichtjes branden. Die kamer zie je ook niet als zwart. 
Afhankelijk van de intensiteit en de kleur van de lichtjes heeft de kamer een bepaalde 
kleur. Daarbij is er ook nog invloed van de kleur van de muren, wat je in het heelal 
uiteraard niet hebt. 

In werkelijkheid is de gemiddelde kleur van het heelal een soort beige. Er is zelfs een 
naam bedacht voor die kleur: kosmische koffie (voor wie het in een grafisch program-
ma wil opzoeken, de referentiecode is #FFF8E7). Tien miljard jaar geleden was het 
heelal blauw, maar tegenwoordig zijn er meer rode sterren (die zijn ouder en koeler) 
dan blauwe sterren (die jonger en heter zijn). Naarmate er meer blauwe sterren ver-
ouderen en rood worden, zal het heelal een steeds rodere kleur krijgen. 

Je verliest het grootste deel van je lichaamswarmte via je hoofd 

Herinner je je nog dat je mama of je oma je als kind vertelde dat je bij 
koud weer altijd een muts op moest zetten omdat je anders veel 
warmte zou verliezen? Wel, mama en oma hadden niet volledig gelijk. 
Wanneer artsen bij lage temperaturen het warmteverlies meten, stel-
len ze vast dat het hoofd niet verschilt van andere delen van het li-
chaam. Je zult op een koude dag uiteraard warmte verliezen via je 
hoofd, maar niet meer dan via je handen als je zonder handschoenen 
naar buiten gaat. Het normale warmteverlies via het hoofd bedraagt 
10 procent van het totale warmteverlies. De plek die de meeste warm-
te kwijtraakt, is de bovenkant van de rug. 

Piraten lieten hun veroordeelden altijd op een plank lopen 

Dit is een (hollywood-)fabeltje. Bekende filmpiraten zo-
als Jack Sparrow ondergingen deze psychologische mar-
teling. Een veroordeelde werd, al dan niet geblinddoekt, 
geketend of verzwaard met extra gewicht, op een plank 
gezet en uitgenodigd om eens een duik in het diepe te 
nemen. Talrijke films en tekenfilms doen alsof piraten 
deze methode geregeld toepasten. Uit literatuurstudies 
blijkt echter dat de meeste piraten een meer directe aan-
pak verkozen en dat het op de plank lopen slechts bij 
uitzondering werd toegepast.  

Hopelijk hebben we je nu toch wat fundamentele wijsheden kunnen bijbrengen en 
kan je nu met een gerust hart slapen. Nu je dit allemaal te weten bent gekomen, ga je 
zeker en vast kunnen uitpakken volgend familiefeest!   
 

Cultuur out x 
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Spiksplinternieuwe boerekotters 
Spordt 
 
Alvast proficiat met jullie keuze voor bio-ingenieur, de mooist mogelijke richting te 
Gent en omstreken (volgens ons toch, en wij spreken uit ervaring). Jullie gaan een 
schitterende tijd tegemoet en wij, namelijk het sportteam van het VLK bestaande uit 
Elise Devaux, Maartje Masschaele, Renee Stockx en het komisch duo Arthur Corne-
lus/Thibault Vangeneugden, zouden hier graag een handje bij helpen. Bio-ingenieurs 
hebben een lange en glorieuze sportgeschiedenis. Onze richting/kring is steeds spor-
tief geweest: we dingen dan ook al jaren mee voor de winst op het interfacultair kam-
pioenschap (IFK, zie verder) en zelfs tijdens corona hebben we er alles aan gedaan om 
iedere boerekotter vanop afstand in beweging en verbonden te houden! 
 

Hoe zit het allemaal in elkaar?  
Ieder jaar is het ons streefdoel om in de top 3 te 
eindigen van het interfacultair kampioenschap, het 
IFK. Dit is een jaarlijks kampioenschap tussen de 
verschillende universitaire studentenkringen waar-
bij verschillende sporten doorheen het jaar afge-
werkt worden. Gewoonlijk loopt het van oktober 
tot begin mei. Elke deelnemende sporter of ploeg 
verdient punten voor zijn/haar kring, naargelang 
de prestatie, en zo wordt een algemeen klassement 
opgesteld. We hebben dus ook dit jaar weer een 
heleboel gemotiveerde sport(st)ers nodig in heel 
uiteenlopende sporttakken: basketbal, veldvoetbal, 
minivoetbal, zwemmen, judo, volleybal, tafeltennis, badminton enkel/dubbel, veldlo-
pen, hockey, gaming … Je niveau? Motivatie en plezier zijn veel belangrijker!!! Voor 
veel (ploeg)sporten zijn er ook meerdere ploegen of competities beschikbaar waar ie-
der “amateur”niveau welkom is. 
 

 
Naast het kampioenschap zijn er nog de 3 grote evenemen-
ten die elk jaar gehouden worden en ook meetellen voor 
het IFK klassement, namelijk het IFT, de zwemmarathon 
en vooral de 12-urenloop. Deze laatstgenoemde wordt ge-
houden in het 2e semester en we lopen er een 12 uur du-
rende estafette rond het Sint-Pietersplein om uit te maken 
wie de snelste faculteit van Gent is! Dit grootse evenement 
gaat gepaard met een heleboel randactiviteiten en een stu-
dentikoze sfeer zoals je nog nooit hebt meegemaakt! 
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Hoe ziet het werk van ons, jullie sportpraesides, er dan uit?  

Wij zorgen er ten eerste voor dat jullie op de hoogte gebracht wor-
den wanneer alle sportieve evenementen plaatsvinden. Je kan ons 
dan aanspreken of mailen als je zou willen meedoen en wij zorgen 
ervoor dat je ingeschreven bent en dat je weet waar en wanneer je 
moet zijn. Ter plekke is er altijd iemand van ons aanwezig en wij ge-
ven je dan een speeltruitje, water, suikerwafels, eventueel bananen 
en/of druivensuiker en heel veel motivatie! Heb jij zin om dit jaar 
deel te nemen aan één van de vele sporten, om zo medes(up)porters 
uit elk jaar te leren kennen en onze faculteit te vertegenwoordigen? 
Spreek ons zeker aan of stuur ons een berichtje! 
 
Ook minder sportieve boerekotters zijn welkom op sportactiviteiten 
om zelf eens te proeven van enkele sporten of om gewoonweg onze 
sporters naar de overwinning te schreeuwen. Gratis bier wordt altijd voorzien langs 
de zijlijn of na de wedstrijd! ;)  
 
Ook naast het interfacultair kampioenschap hebben wij nog enkele activiteiten. Zoals 
de bierbowling, een samenwerking met de fitnessketen Stadium, zwemtrainingen, 
een start2run op woensdag, padelinitiatie en een namiddagje paintballen. Elke maan-
dag lopen we ook collectief rond de Watersportbaan en wie wil kan ons nadien volgen 
richting de fakbar in café Koepuur voor een gratis consumptie! Wil je je conditie be-
houden of heb je goede voornemens voor volgend jaar, dan ben je steeds welkom, ie-
dereen loopt op zijn eigen tempo. Dit jaar trekken we ook naar Leuven om onze colle-
ga’s van de LBK, de Leuvense bio-ingenieurs, bij te staan om hun 3e plaats op de 24-
urenloop te verdedigen. Nadien blijven we natuurlijk plakken om een danske te pla-
ceren . Indien je zelf nog ideeën hebt, een minder bekende sport in de kijker wil zet-
ten of meer informatie wil, kan je altijd een mailtje sturen naar sport@boerekot.be, in 
onze DM’s sliden op sociale media* of je kan ons ook gewoon aanspreken wanneer je 
een van ons tegenkomt op de faculteit. Tot slot kan je ook al eens een kijkje nemen op 
onze Facebook pagina Sportteam VLK om te zien hoe het er de vorige jaren aan toe 
ging. Tot op een van onze activiteiten! 
 

Spordt out xoxo 

 

* PS: kans is groot dat we ook wel 
eens in uw DM’s sliden. Laat ons 
aub niet hangen bij de berichtver-
zoeken van al die fake en/of creepy 
accounts :(((  
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Ode aan de Carapils 
Penning 
 

In mijn levenslange zoektocht naar het optimale bier, heb ik een aanzienlijk verschei-
denheid aan pilsjes kunnen proeven. Het is met plezier dat ik de tijdelijk eerste plaats 
van mijn lijst deel met jullie: de Stella. Ja, je had waarschijnlijk door de titel verwacht 
dat het Carapils ging zijn, maar zo gek ben ik niet. Stella heeft inderdaad de beste 
smaak. Dit is een feit en mensen die nog er nog aan durven twijfelen mogen hun me-
ning sturen naar MijnMeningSuckt@gmail.com. Los daarvan heeft de Carapils een bij-
zondere plaats in mijn hart en lever kunnen veroveren. Ze heeft inderdaad een paar 
unieke eigenschappen en verdient daardoor een Ode.  

Oh Cara! Je onbeperkte bierstroom lijkt op een kristalheldere       
bergstroom 
Ik ga beginnen met het overduidelijke vast te stellen. Door haar bijzonder lage prijs 
kan elke doorsnee student zich voldoende Carapils aanschaffen in de voedingstempel 
Colruyt. Na enkel onderzoek op de site van Col-
lect and Go blijkt dat een liter spuitend water van 
Perrier 0.85€/l kost, terwijl de blikjes van Carapils 
van 50Cl maar 0.80€/l kosten. Je kan dus stoefen 
over het feit dat je bier goedkoper dan water 
drinkt zonder hoeven te liegen. Deze eigenschap 
maakt van Carapils de geschikte partner voor je 
Beer-pong of Slap Cup avonden.  

Je smaak concurreert met die van je grote zussen 

Misschien wel het zwaktepunt van onze Carapils: de smaak. Het debat over haar 
smaak deelt al eeuwenlang de studenten in België. Maar laten we eerlijk zijn, een kou-
de cara is meer dan drinkbaar. Ik zou zelf durven zeggen dat het lekker is. Na een tijd 
kan je ook leren om van de warme aroma’s van deze gouden drank te genieten. De 
mensen die als excuus gebruiken dat ze geen Carapils lusten om adjes te vermijden 
zijn hypocriet. Aangezien bijna niemand bier lust wanneer ze beginnen te drinken en 
een inspanning leveren om de smaak van bier te kunnen appreciëren, waarom zou het 
niet mogelijk zijn om dezelfde aanpak te hebben met Carapils? De vraag is gesteld, ik 
laat je achter met je interne conflict. 

Je vrienden zijn met evenveel als de sterren aan de hemel 
De gemeenschap ontstaan rond de Carapils bestaat voornamelijk uit studenten en 
zwervers. In beide situaties is de heilige Cara een zeer goeie ijsbreker. Met de mening 
van iemand over Carapils kan je gemakkelijk zijn persoonlijkheid inschatten. Als de 
persoon geen fan van is, dan zeker oppassen! Anders heb je waarschijnlijk een nieuwe 
drinking buddy gevonden aan wie je je leven zal kunnen vertellen rond 5:26 in een 
aangenaam plekje naar keuze na een wilde avond.  

mailto:MijnMeningSuckt@gmail.com
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Cara, cara, cara… je hebt zoveel kracht! 
In je strijd om je vrienden onder tafel te zuipen is Carapils misschien het geheime wa-
pen dat je nodig had. Inderdaad met een alcoholpercentage van 4,4% is onze ster lich-
ter dan de doorsnede pils van 5,2%. De 0.8% van verschil vallen niet op bij je eerste 
bier van de avond, maar naarmate het einde van een lange avond nadert, voel je je een 
pak beter dan je high-class vrienden. Deze voorsprong van luciditeit laat je toe om 
veilig thuis te geraken of om je extra breincellen te gebruiken om je crush te versie-
ren. Beide gevallen zijn voordelig voor de voorplanting van Carapils drinkers en het 
gaat niet lang duren voordat we de wereld beheersen.  

Met jou voel ik me sneller dan Hermes 
Hier breng ik het geniale werk van het marketingteam van Colruyt aan het licht. Ca-
rapils wordt voornamelijk door student zonder auto of rijbewijs geconsumeerd. Ze 
moeten vaak te voet of met de fiets hun drankvoorraad van de avond vervoeren. Uit 
ervaring is een bak vervoeren op een fiets lichtjes onveilig en hetzelfde traject te voet 
vraagt een buitengewone fysieke conditie. Daarom heeft het marketingteam van Col-
ruyt ervoor gezorgd dat de dimensie van een krat van 33cl blikjes ongeveer overeen-
komt met een goed gevulde brede map. Daardoor kan elke standaard schoolzak ge-
bruikt worden voor het vervoer van onze geliefde drank.  

Mijn ode aan de Carapils is af, mijn hart is vol en ik hoop dat 
Carapils de erkenning dat ze verdient zal krijgen. Veel plezier 
tijdens je komende zatte avonturen en drink verstandig om 
mama trots te maken.  

Veuillez agréer l’expression sincère de mes salutations disting-
uées, 

Gaston fils du Houblon 
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Waarom DJ’s Clouseau moeten 

draaien op fuiven  
Feest 
 
Ooit al eens op een fuif gestaan en gedacht: 
“amai die muziek suckt hier balls!”, dan heb 
ik een oplossing voor u: Clouseau! (dit artikel 
werd geschreven door Loïc Verhaert) 
Ik zou er uren over kunnen doorgaan, maar 
om het overzichtelijk en leesbaar te houden 
ga ik het proberen opsommen in enkele kort 
en bondige puntjes! 

 

1. Daar gaat ze (weer op de dansvloer)  
 

Dit eerste nummer is ideaal om de sfeer op gang te trekken. Deze 
prachtige ballade over het vrouwelijk schoon doet elke keel open 
gaan en in volle borst meezingen. Koen en Kris halen alles uit de 
kast om de dansvloer in vuur en vlam te zetten! 

 

2. Domino(way daj nie aant dansen zijt!) 

Opnieuw een swinger van jewelste, deze energierijke topschijf doet de 
benen bewegen gelijk geen ander en smijt de fuif helemaal onderste-
boven!  Meer moet ik daar niet over zeggen, domino spreekt voor zich! 

 

 

3. ‘Amai gij zijt goe in nie bellen gij verdient een no-bel-prijs’ 

 

De Canvaskijker zal opgemerkt hebben dat er 
in mijn tussentitel alweer een schijf van een 
Clouseau lied zit verstopt. Nobelprijs neemt je 
mee naar een plaats in jezelf die je nog nooit 
eerder kende. Je benen zullen oncontroleer-
baar heen en weer gaan tot je neervalt, op-
nieuw een groot succes! 

 



 21 

 

 

4. Vonken en vuur (moeilijk om een slechte woordspeling mee te maken) 

De stijl van dit nummer zou misschien doen vermoeden dat dit een echte dansschijf 
is, maar niets is minder waar. Na zeer zorgvuldige inspectie van het lied besloot ik dat 
het eerder iets is voor op begrafenissen te spelen, want amai, beke traag da liedje.  

 

Oke, hier eindigt mijn pleidooi over Clouseau. Weet dat ik, Loïc Verhaert, een echte 
muziekkenner ben en mijn woord wet is. Alles wat hier is geschreven sta ik dus volle-
dig achter, en bij klachten of opmerkingen mag u mailen naar loïc@boerekot.be.  
 

Feest out x 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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BEST Ghent 
 
Beste lezer, heb je zin om nieuwe (internationale) vrienden te maken? Om regelmatig 
aan topevenementen deel te nemen of zelf deze evenementen te organiseren? Heb je 
zin om eens helemaal los te gaan? Dan is BEST Ghent ‘the place to be’!! 
 

Vorig jaar is heel bijzonder geweest voor alle studenten. Minder fysieke lessen, minder 
sociaal contact... maar bij BEST Ghent hebben we dit als een uitdaging genomen om 
zo veel mogelijk te genieten doorheen het jaar. De Local Summer Course 2021 die we 
in juli georganiseerd hebben, was een groot succes! Wat maakt een Local Summer 
Course zo interessant? 
- Nieuwe mensen leren kennen op lokaal en internationaal niveau. Lokaal wil niet   
 zeggen dat enkel mensen van Gent mogen deelnemen, onze Local Courses staan 
 open voor studenten uit Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. 
- Lokaal reizen en een gezellige sfeer, het is een week om van te genieten! 
- Leren! De BEST courses bieden de kans om nieuwe onderwerpen te ontdekken 
 die geschikt zijn voor alle deelnemers! Je hebt helemaal geen voorkennis nodig. 
 

Deelnemers aan de Local Course zijn altijd zeer tevreden met hun ervaring. Net zoals 
Tomás, internationaal Erasmus student uit Spanje en deelnemer aan de laatste editie 
van de Local Summer Course, hij zei: “Super Fun, I learned a lot and made a bunch of 
new friends!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEST Ghent organiseert verschillende courses en evenementen doorheen het jaar. Op 
10 oktober organiseren we één van de prEBEC rondes, dit zijn de voorrondes van de 
European BEST Engineering Competition (EBEC). Vorig jaar was de winnaar van onze 
lokale ronde vijfde op de Europese finales!! 
 

Volg ons op sociale media om op de hoogte te zijn voor komende evenementen! 
 

Instagram @bestghent 
Facebook https://www.facebook.com/BESTGhent 
Email ghent@best-eu.org  
Website https://vtk.ugent.be/best 
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Liefste pbr 
 
Andere jaren ben ik er altijd direct ingevlogen toen het academiejaar begon. 
Maar dit jaar, wow, dit jaar was andere koek. IK wist niet dat ik zo hard kon 
gaan. En daarom stuur ik nu naar jullie, liefste pbr, ik moet op de biecht. 
 
Ik had al een nachtelijke escapade met een feestelijke jongen achter de rug. 
Maar op een zondagavond was ik dorstig voor iets nieuws.. Ik zat al wat boven 
mijn theewater en mijn vrienden waren ook wat beneveld, dus was het tijd om 
een luchtje te scheppen. Ik zette nog maar net voet buiten de koe toen ik hem 
zag staan achter de bosjes. Jullie kennen hem allemaal wel. De hemelse C. Ou-
pure. Ik was hem al zo vaak gepasseerd en ik voelde gewoon aan mijn water dat 
vandaag de dag was. 
Er werd niet veel gezegd, maar zoals je weet “stille waters hebben diepe gron-
den”. Van het een kwam het ander en hij liet me zijn kano zien. Nog nooit had 
ik zo’n grote kano gezien. Na even twijfelen maakte ik mijn borst nat en ik ging 
erop zitten. Ik dacht dat ik hoog en droog zat, maar niets was minder waar. 
Plots overviel mij een wild wateravontuur en kon ik het niet meer drooghouden. 
Na samen wat geplonsd te hebben, heb ik hem toch moeten achterlaten. 
Het staat als een paal boven water, ik ben nog nooit zo nat geweest.  
Maar nu, liefste pbr, zit ik natuurlijk met de vraag, hoe moet deze feestelijke 
jongen mij ooit nog kunnen bekoren, wanneer ik me als een vis op het droge 
voel als ik niet bij mijn vochtige minnaar ben. 
 
Veel liefs,  
Kimmy cumcornevis 
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Dag febe 
We waren al op de hoogte van deze nachtelijke zwempartij. Wij 
raden aan dat je de feestelijke jongen gewoon laat gaan en vol-
uit voor C. Oupure gaat. Neem de volgende keer wel je voor-
zorgsmaatregelen en vergeet je rubbertjes niet mee te nemen. 
Zo voorkom je verdere ongelukjes. 
Indien het toch niet werkt tussen jullie, niet getreurd, er zijn 
nog veel vissen in de zee.  
 
lekjes PBR x 
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De schoonheid der kitchen raves 

Maartje 

Geniet jij wel eens van een goed feestje? Ben jij elke avond in de Overpoort te vinden? 
Allemaal goed en wel, maar soms is een beetje extra avontuur leuk en mogen feestjes 
wel wat origineler. Daarom presenteer ik u nu: kitchen raves, m.a.w. lekker losgaan in 
de keuken. Moest je vreemd genoeg nog niet overtuigd zijn, lees dan zeker de volgen-
de pro’s en contra’s. 

PRO 
• Een goede rave kan wel eens heel zwaar worden. Pintjes gaan vlug binnen in een 

keuken-setting, maar als er dan een kotsje komt, is de afwasbak altijd nabij. Vol-
gens een ervaringsdeskundige, Wannes Dewulf, is de opkuis wel niet aan te ra-
den. 

 
• Als je je (terecht) zot amuseert in de keuken en tot de vroege uurtjes blijft viben 

(6u52), geen probleem! Je kan direct aan een lekker ontbijtje beginnen om een 
kater zoveel mogelijk te vermijden. Vooral ‘Omelette du Kots’ is een aanrader. 
Anderen suggereren ook wel ‘Omelette du Maïs’, maar ik ben nog niet zeker of 
ik daarvan overtuigd ben. 

 
• Ook de akoestiek van een keuken valt niet te onderschatten. Het is de ideale 

plek om heel de nacht techno te knallen tot je oren er letterlijk gaan van piepen. 
 
• Een van mijn favoriete voordelen aan een kitchen rave vind ik toch wel de be-

schikbaarheid van melk. Dansen met een brik melk in de handen is verbazing-
wekkend plezant en niemand zegt dat er echt melk in dat brik moet zitten. 

ENKELE TIPS  
• PAS OP MET GLAZEN! Het is best een goed idee om die te verwijderen voordat 

je helemaal losgaat.  
 
• Bovendien houd je ook best het bestek uit de buurt. Het kan gebeuren dat de 

hele bestekmand op de grond terecht komt en iemand daar zelf een plasje op 
komt doen. Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op 
louter toeval. 

CONTRA 
• LETTERLIJK GEEN NADELEN! 

 

 

 



 27 

 

 

How to CV met  

 
 
 

Een CV is onmisbaar als je wilt gaan solliciteren na je studies, maar ook vroeger komt 
dit al van pas: bij het zoeken naar een stage of een studentenjob vraagt men vaak al 
een CV. Hoe begin je hier nu aan? PBR geeft alvast wat tips zodat je van start kan! Wil 
je meer weten? Kom dan zeker naar onze CV-training in oktober! 
 
TIP 1: Hou het kort en beknopt: één pagina is voldoende! Recruiters hebben geen zin 
om door meerdere pagina’s te bladeren. Hou het dus bij de belangrijkste dingen. 
 
TIP 2: Ben je niet zo creatief? Je kan duizenden CV-templates vinden via google, 
Word, Canva, LateX, … Het is dus maar met wat je het liefste werkt, maar templates 
zijn overal beschikbaar. 
 
TIP 3: Zet telkens het belangrijkste of recentste bovenaan. Begin in je ‘opleiding’-
sectie bijvoorbeeld niet met je middelbare school. 
 
TIP 4: Gebruik een foto! Recruiters vinden het belangrijk om een beeld te krijgen 
van wie ze voor zich hebben. En zorg dus ook dat die foto een beetje deftig is, een 
pintje in je hand komt misschien niet zo goed over. 
 
TIP 5: Wees eerlijk. Zet geen vaardigheden, ervaringen of opleidingen op je CV die je 
niet hebt behaald. Sommige dingen kunnen ze nagaan, en als het blijkt niet waar te 
zijn is dat een afknapper. Ook werk je enkel jezelf in de sh*t als je later bvb. een taal 
moet spreken die op je CV stond, maar die je eigenlijk helemaal niet (meer) kan. 
 
Meer tips vind je op onze CV-training! Tot dan!! 
 
PS. Volg ons op Facebook ‘VLK Public and Business Relations’ om geen evenementen, 
vacatures en nuttige tips te missen! 
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Welk PBR-lid ben jij? Doe de test! 
PBR 
 

1) Heb je huisdieren?  
Nee, maar dat ligt aan mijn huisgenoten (wenen) 
Een pony vernoemd naar een hondje 
Kiptjes voor lekkere eitjes op zondagochtend 
Mijn kat is eerder een gezinslid dan een huisdier 
1 hond is niet genoeg dus geef mij er maar 3! 
☀ 

2) Hoe groot ben je?  
Echt extreem klein maar nog steeds wachtende op een groeispurt (< 1m60) 
Klein (1m60) 
Gewoon naar de iets kleinere kant (1m61-1m65) 
Gewoon aan de iets grotere kant  (1m66-1m75) 
Reus van de groep (> 1m75) 

 
3) Van welke provincie ben je afkomstig?  

Eigenlijk nergens (Beetje West-Vlaanderen, beetje Antwerpen grens Vlaams-
Brabant) 
Limbuuuuurg 
Zeetje, koetjes en varkens  
Oost-Vlaanderen 
Negenduust Gent 
 

4) Welke afstudeerrichting doe je?  
Iets met eten en bier brouwen 
Boswandelingen maken en enthousiast doen over grassprietjes 
Avatar worden met kennis van de 4 elementen: water, bodem, lucht en vaste afval-
stromen 
 H2O: Just add water  
 In een patattenveld ploeteren en rondrijden op de trekker 
 

5) Wat is je favoriete vakantie? 
Als het maar op reis gaan is, tenzij het een all-in vakantie is 
Gewoon thuis wat chillen 
Dutsen met het opzetten van een tent 
Wandelen in de bergen 
Safari 
 

 
 
6) Wat is jouw favoriete drankje tijdens PBR vergadering? 

Schuimwijn 
Rosé wijn 
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Elke wijn: wijnen wijnen wijnen 
Witte wijn 
Rode wijn 
 

7) Als je 1 superkracht kon kiezen dan was dat ... 
Vliegen  
Eindeloos tijd hebben 
Nooit meer moe zijn 
Nooit katers hebben 
Geen ochtendhumeur hebben 
 

8) Jouw favoriete VLK activiteit is ... 
Kerstmarkt 
Pavicafé 
Fakbar 
Cantus 
Pavifeestje 
 

9) Wat is jouw favoriete frituursnack? 
Bitterballen  
VLK (veggie) burger 
Bamischijf 
Kaaskroket 
Bicky orange 
 

10) Op een cantus word je altijd gelukkig wanneer het volgend liedje wordt aangekon-
digd: 

Black velvet band 
Alouette 
Home on the range 
Loch lomond 
My Bonnie 
 

11) Van welk ge-wel-dig tv-programma krijg jij nooit genoeg? 
W817 
Jane The Virgin 
How I met your mother 
Stranger things 
Friends 
 

12) Van deze PBR-activiteit word ik helemaal enthousiast:  
Project Sigma 
Bedrijfspresentaties 
Alle activiteiten met receptie 
PBR vergaderingen (met wijn) 
BECE 
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Welk symbooltje heb jij het meeste? 
 
Je lijkt als twee druppels water op Ruth Verstraete! Met al 
een jaar ervaring bij PBR en haar voorgaande ervaringen bij 
cultuur, is zij klaar om hopelijk eindelijk eens activiteiten in 
het echt te mogen organiseren met PBR! Het eerste semes-
ter zal Ruth alles vanop een afstandje volgen, maar het 
tweede semester komt ze terug (met waarschijnlijk een Fin-
se scharrel aan haar zijde) en gaat ze haar schade dubbel en 
dik inhalen! 

 
 

 Je lijkt het meest op Dorien Gysens, gekend van haar plantenhotel of als 
onze oma PBR. Door goede communicatie en véél spreadsheets, leidt ze 
alles in goede banen. Na 2 jaar PBR is de goesting nog 
niet op en staan er alweer veel ideeën klaar om uit te 
werken! 
 
 

 Je bent het evenbeeld van Yarine Deschuymere! Ze heeft er reeds een 
jaartje PBR op zitten en kijkt nu met volle teugen uit om de nieuwelin-
gen te begeleiden en de evenementen van PBR nog beter te maken dan 
ze nu al zijn. In het eerste semester zal ze dubbel zo hard haar best 
doen zodat ze in het tweede semester Zweden onveilig kan maken.  

 
 
 

 Je lijkt sprekend op Ine Colman, onze baby PBR. Ze is niet alleen 
nieuw bij PBR, maar ook nieuw in het praesidium! Na een actief 
schachtenjaar en twee jaar commi, staat ze te popelen om aan een 
nieuwe uitdaging te beginnen. Vol enthousiasme is ze klaar om dit 
ervaren team te versterken, en dat voor een volledig jaar! Perfect om 
te continuïteit binnen de groep te verzekeren (samen met oma PBR). 

 

 Je bent net zoals Antje Duerinck het zonnetje in huis! Je zal haar altijd 
met een lach zien rondlopen en ze zal elke activiteit met veel plezier 
aanvatten. Na een super tof jaartje sport vanuit haar kot is ze klaar voor 
een nieuw avontuur in dit fantastisch team! In het eerste semester gaat 
ze de Finse cultuur opsnuiven en in het tweede semester staat ze hele-
maal paraat om hier een ge-wel-dig tweede semester te beleven!! 
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 (Ps: Hoewel dit beeldmateriaal een foute indruk kan geven is PBR een serieuze functie en gaan wij 
er dit jaar weer alles aan doen om jullie van kwaliteitsvolle activiteiten te voorzien, sponsors te ver-
wennen en laatstejaars klaar te stomen voor hun eerste job.)  
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Tutorial: Pen spins 
Louis 

 
We mogen eindelijk terug naar de les, hoera. Maar wat moet je nu doen in de les? Bij 
deze een oplossing: pen spin oefenen. Zorg wel dat je een cursus of kaft voor je liggen 
hebt want anders irriteer je je medestudenten mateloos elke keer je pen laat vallen. 
Om het best te kunnen oefenen zoek je best een video op online en bekijk je daar de 
beweging, maar je bent nu de groei aan het lezen dus lees je hem best door. Hierna 
volgt een kleine tutorial van mezelf over een redelijk eenvoudige pen spin die best 
goed je tijd inneemt tijdens de les. 

 

Stap 1  

Zoek jezelf een goeie pen die niet te licht is, goed in je hand ligt, niet te breed is en 
geen ambetante uitsteeksels heeft (zie fotos).  

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 

Hou je stylo in je hand met je ring- en middelvinger zoals op de foto. Oefen dan op de 
stylo een rondje te laten draaien door je middelvinger naar voor te bewegen en je ring-
vinger naar achter (je voelt dit zelf wel aan). Oefen hierop tot je het een beetje onder 
de knie hebt. 

Ambetant uitsteeksel 

Ambetant uitsteeksel er-
van gebroken, very nice 



 33 

 

 

 Stap 3  

Nu om het plaatje af te maken, steek je tijdens het draaien van de stylo je wijsvinger 
naar voor zodat je stylo nog een extra toertje draait en het er eindelijk niet meer ex-
treem dom uitziet.  
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De grote chocoladequiz 
Antonia 
 
Aangezien iedereen van chocolade houdt (ik duld geen tegenspraak), leek het mij een 
goed idee om jullie kennis over deze Belgische specialiteit eens te testen. Als bio-
ingenieur wordt er toch verwacht van ons dat we nadenken over de afkomst en pro-
ductie van onze voeding. De informant van deze quiz is Koen Dewettinck aka de cho-
coladeprofessor van onze faculteit aka mijn vader. 
Veel plezier xxx 
Toni 
 
1. Welke chocolade is nu eigenlijk het gezondst?      

 A) Witte chocolade 
  B) Melkchocolade 
  C) Donkere chocolade  
2.  Hoe heet de plant die de cacaovruchten draagt voor de productie van chocolade?
  A) Theobroma cacao           
  B) Amazonica cacao          
  C) Coffea cacao 
3. Wat is het verschil bij de productie van witte versus melkchocolade? 
  A) Witte chocolade komt van een witte koe  i.p.v. een bruine 
  B) In witte chocolade wordt geen cacaomassa gebruikt, in melkchocolade 
       wel  
  C) In witte chocolade wordt geen cacaoboter gebruikt, in melkchocolade 
       wel     
4. Welk land consumeert de meeste chocolade?      
  A) Zwitsterland           
  B) België            
  C) Oostenrijk  
5. Koetjesreep mag geen echte chocolade genoemd worden omdat…?  

 A) deze reep geen cacaopoeder bevat        
 B) deze reep geen cacaoboter bevat  

  C) deze reep geen melkpoeder bevat  
6. Waar vindt de grootste productie van cacaobonen plaats?     

 A) West-Afrika           
   B) Zuid-Amerika           
  C) Zuid-Oost Azië  
7.  Wat betekent chocolade tempereren?        
  A) Chocolade gebruiken voor pralines       
  B) Chocolade laten smelten op de juiste temperatuur     
  C) Chocolade laten uitkristalliseren in de juiste kristalvorm  
8. Hoe noemt de chemische reactie die heel sterk de smaak van chocolade bepaalt? 
  A) De Maya-reactie           
  B) De Maillard-reactie          
  C) De Malle-reactie  
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Antwoorden: 

1 : C - Dit komt omdat in donkere chocolade de meeste natuurlijke antioxidanten zit-
ten. 

2 : A 

3 : B - Cacaomassa zorgt in melkchocolade voor de bruine kleur. 

4 : A - Zwitserland wint met 8,8 kg chocolade per persoon per jaar, Oostenrijk staat 
op de 2de plaats met 8,1 kg en België staat op de 9de plaats  met 5,6 kg. 

5 : B - Koetjesreep is eigenlijk een fantasiechocolade omdat het andere vetten (zoals 
kokosvet en palmpittenvet) bevat. 

6 :  A - Hoewel origineel de cacaoboom afkomstig is uit  Zuid-Amerika, wordt nu bij-
na 70% van de cacaobonen geproduceerd in West-Afrika. 

7:  C - Als chocolade niet uitkristalliseert in de juiste kristalvorm zal ze snel wit uits-
laan. 

8 : B - Als je dit niet weet, shame on you!!  

 

 

 
 
 

Het dutske 
1 tot 2 vragen juist 
Als je chocolade eet, doe het dan stie-
kem, want een echte kenner ben je 
helaas niet.  

De “da trekt er al wa meer op” 
3 tot 6 vragen juist 
Je bent gewoon een basic bitch, voel je 
maar niet speciaal. Als je echter bin-
nenkort eens zin hebt chocolade, eet 
dan met mate. 

De echte kenner 
7 tot 8 vragen juist 
Je mag je binnenkort eens goed volste-
ken met chocolade, je hebt dat ver-
diend. 
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Waterman 21/1 - 19/2 
Je hebt geluk, deze maand vallen de wa-
termannen in de smaak. Je zal deze 
maand mensen terugzien die je al lang 
niet meer gezien hebt, let op dat je je 
mensenkennis wel niet verkeerd inschat 
deze maand, je zou wel eens tegen de 
lamp kunnen lopen op die manier.  
 

Vissen 20/2 – 20/3 
Geen zorgen! Alles komt goed! Vorige 
maand was een maand vol tegenslagen, 
klein of groot. Maar deze maand komt al-
les weer op z’n pootjes terecht. Geen 
stress en gepieker meer, want de zonne-
schijn zit eraan te komen. Laat je niet 
doen en geef niet op, want jij kan zoveel 
meer zijn dan je nu denkt. 
 

Ram 21/3 – 20/4 
 

Iedereen kan op jou rekenen want jij bent 
een door en door goed persoon. Laat je 
niets anders wijsmaken. Diep vanbinnen 
doe je altijd wat je het beste lijkt en zo 
hoort het ook. Je kan niet meer dan je best 
doen. Geef jezelf geen slecht gevoel als 
niet alles geweldig op z’n pootjes landt, je 
hebt geprobeerd en dat is het belangrijk-
ste. 
 

Stier 21/4 – 20/5 
Een periode van grote veranderingen zit 
eraan te komen, het leven blijft niet zo 
eentonig als het nu misschien voelt. Zorg 
dat je er klaar voor bent en wees niet 
bang. Je kan deze verandering aan en je 
hebt er lang genoeg op mogen wachten. 
Het klinkt misschien eng maar het speelt 
alleen maar in je voordeel. Durf je kans te 
wagen en wie weet wat er gebeurt. Niet 

geschoten is altijd mis, en er is geen 
schaamte in te proberen en te blijven pro-
beren. 
 

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Je uitbundige levensstijl wordt misschien 
te zwaar voor je, je voelt het waarschijnlijk 
zelf ook wel aan dat je je meer en meer 
moe voelt en minder enthousiast bent 
voor de dingen waar je normaal wel heel 
enthousiast voor bent. Pak eens een pau-
ze, doe het wat rustiger aan. Een beetje 
ademruimte en extra nachtrust doet je 
nooit kwaad. Meer relaxen op jezelf geeft 
je ook de mogelijkheid om jezelf beter te 
leren kennen. Zo zul je je ook beter in je 
vel voelen. 
 

Kreeft 22/6 – 22/7 
Alles gaat goed, dus waarom veranderen? 
Het hoeft niet per se een spannende 
maand te worden met overal wat nieuws. 
Je hebt het goed nu en dat vind je mis-
schien helemaal niet erg. Gewoon rustig 
op het gemak en alles wat goed is blijft 
goed. Geen wilde risico’s die je leven over-
hoop draaien, maar gewoon relax zoals je 
het gewoon bent. 
 

Leeuw 23/7 – 22/8 
Het is de maand van de liefde voor jou, 
verwen je naasten eens en je zou mis-
schien wel eens aangenaam verrast kun-
nen worden. Een nieuw vuur in je leven 
zou geen kwaad kunnen en zal een passie 
in je losketenen die je niet wist dat je had. 
Pas wel op voor mensen die gebruik van je 
willen maken, en je goede bedoelingen 
tegen je zullen gebruiken. 

Maagd 23/8 – 22/9 

De aanhouder wint. Wat je aan het probe-
ren bent zal uiteindelijk lukken! Blijven 
geloven in je doel en je droom zal geen 
droom meer zijn. Laat niets in je weg 
staan op jouw pad naar je geluk. Er zullen 
tegenslagen zijn en grote uitdagingen, 

Boeroscoop  
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maar als iemand het kan ben jij het. Geef 
het altijd je alles en je komt er. Je zal zelf 
wel aanvoelen wanneer je de goede rich-
ting uitgaat. 
 

Weegschaal 23/9 – 22/10 
Het zit je misschien niet altijd even mee, 
maar trek het je vooral niet aan. Als je je 
amuseert is het allemaal goed en maakt 
de rest eigenlijk weinig uit. Verzorg jezelf  
en focus op de kleine dingen in het leven. 
Ze zouden je wel eens aangenaam kunnen 
verrassen. Verwen je zelf eens want jij ver-
dient het. Het zijn al een paar zware we-
ken geweest. Je kan wel wat ontspanning 
gebruiken.  
 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Je mag je wel eens laten gaan deze maand, 
je hebt het wel verdiend. Je werkt en je 
werkt maar je ontspant niet genoeg. Ga 
maar eens uit de bol, alle remmen los. 
Waarom niet uiteindelijk? Een avondje uit 
doet nooit geen kwaad. Pak je beste vrien-
den en amuseer je zoals je vroeger altijd 
deed. Leg die dafalgans maar al klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Een periode van nieuwe ervaringen wordt 
klaargestoomd voor jou. Nieuwe talenten 
waarvan je niet wist dat je ze had zullen 
naar boven komen en je leven zal vol 
nieuwe passie en vuur zitten zoals nooit 
ervoor. Hierdoor zul je ook nieuwe men-
sen leren kennen op een manier die je 
niet gewoon bent. Laat dit je niet afschrik-
ken en stel je open voor de nieuwe erva-
ringen die dit met zich mee brengt. 
 

Steenbok 22/12 – 20/1 
Verlies je vrienden niet uit het oog. Met al 
je tijd die opgeslorpt wordt door belang-
rijke zaken worden je vrienden meer en 
meer naar achter geschoven in je leven. 
Belet dit van te gebeuren want je zult er 
spijt van krijgen. Koester je vrienden en 
maak tijd vrij voor hun. Dit zullen zij ook 
willen en zal jullie vriendschap en jou 
mentale gezondheid deugd doen.   
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Katerblaast 
 

Ruth: “een koala vind ik de mooiste soort aap” “oh kut das een beer”  
 
Kemel: “Roger Federer, is dat die wielrenner of die voetballer?” 
 
Jarne: *Voor het examen fluido* “Kga mijn white colebroek aandoen naar het examen” 
 
Iris: “Ik haat mijn buren, die hun wietgeur komt steeds door mijn WC” 
 
Wannes: “hebben jullie een chapeau op kot?” 
Lodde: “ja, ma wel enkel blauwe shampoo” 
 
Yarine: “Wat hebt gij mee? Een hollander?” 
 
Gas: “Aje foefelt me een meisje en er is geen geluid dan zije echt fucking slecht”   
 
Op praesidiumweekend:  
Maartje: “We moeten wel bonden he” 
Febe: “met wie?” 
 
Justin: “Min maal min is plus” 
 
Maartje: “Amai, iedereen in de ovp zat gisteren aan de XTC.” 
Ward (verward): “Huhn, wie heeft er 'ekster-sie' gedaan?”  
 
Wannes: “Jullie kwamen zoveel achter op de weg naar de koe.” 
Wannes: “Die wachten echt op de verkeersregels.”  
 
Tim: “Ik ben altijd al transgender geweest (stond altijd aan het stadje dat ze kleren 
  moeten wisselen op 1e bach weekend)” 
 
Elise: “ja alles lijkt op een zuigplek”  
 
Tegen Tim: “ofwel ist in uw mond ofwel ist op uw bek” 
 
*In de keuken op 1e bachweekend* 
Tim: “Waar mag die vuile snijplank?” 
Maartje: “Leg maar gewoon in de goot.”  
 
Tim: ”Louis heeft me nat gespoten  zonder dak heb moeten zuigen en ik kan niet eens 
zuigen.” 
 
Lodde: “Antonia, weet jij waar mijn codex is?” 
Antonia: “In je hand, Lodde.”  
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